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SLUŽBY, KTERÉ VÁM ROZVÍJÍ 
A CHRÁNÍ VÁŠ BYZNYS

Informační služby Coface Vám umožní 
rychleji se rozhodovat i reagovat na po-
žadavky zákazníků a díky tomu získat 
konkurenční výhodu.
Coface poskytuje veškeré kreditní informa-
ce potřebné pro vaše obchodní transakce 
na základě jedinečné celosvětové databáze 
obsahující informace o více než 60 milio-
nech fi rem.
Znalosti dávají sílu!

ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ 
INFORMACE
Díky komplexním a aktuálním infor-
macím se naši klienti mohou sou-
středit na skutečně perspektivní zá-
kazníky a  rozvíjet obchodní vztahy 
na základě důvěry i faktů. Coface na-
bízí plně automatizované služby mo-
nitorování a zpracování informací.

Klienti si mohou podle svých kon-
krétních potřeb defi novat jaké fi rmy, 
a  které parametry chtějí sledovat 
a jsou pak automaticky informováni 
o změnách. To jim napomáhá přijí-
mat včasná aktivní opatření a rychle 
reagovat na negativní události. Po-
skytované informace našim klien-
tům pomáhají zvládat rizika spojená 
s konkrétními zákazníky či transak-
cemi a  umožňují jim činit správná 
kreditní rozhodnutí.

Klienti činí zásadní rozhodnutí na zá-
kladě informací, které kvalifi kovaní 
odborníci shromažďovali přes deset 
let, což jim ušetří čas i peníze.

Uvědomování si rizik umožňuje na-
šim klientům chránit své podnikání 
a eliminovat fi nanční ztráty spojené 
s podvody, chybami nebo opoždě-
nými platbami.

„ Dopřejte si 
větší bezpečí“

MARKETINGOVÉ SLUŽBY
Marketingové služby Coface pomáhají klientům rea-
govat na stále větší informační požadavky a efektiv-
ně tak konkurovat v rámci globální ekonomiky.

Specifi ka služeb:
Adresy z  databáze ICON se zaměřením na  fi rmy 
s dobrým úvěrovým ratingem.

Výběr cílových skupin podle zemí, oborů (kódy 
NACE), typu společnosti, tržeb, počtu zaměstnanců.

Základní výstup: číslo ICON, název společnosti, práv-
ní forma, adresa, obor podnikání.

Doplňkový výstup: kontaktní osoba včetně spojení 
na ni, tržby, počet zaměstnanců, elektronické adresy, 
importní/exportní aktivity.

Dodání e-mailem ve formátu Excel nebo Access.
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KREDITNÍ INFORMACE
Kreditní informace Coface po-
skytují klientům cenné informace 
k  posouzení obchodních part-
nerů a  kategorizují odběratele 
na  základě jejich kreditní a  pla-
tební historie.

Specifi ka služeb:
On-line databáze obsahující 
přes 10 milionů fi rem působících 
ve střední a východní Evropě.

Možnost výběru mezi okamžitým 
stažením již připravených on-line 
zpráv nebo objednávkou aktuál-
ních informací.

Každý rok je aktualizováno 3,9 
milionů fi nančních výkazů (320 
milionů jednotlivých fi nančních 
ukazatelů).

Informace o insolvenci u více než 
550  000 fi rem ze zemí střed-
ní a  východní Evropy doplňuje 
80 000 inkasních případů pohle-
dávek, které jsou do databáze ka-
ždoročně zadávány.

Objednávka a dodání on-line pro-
střednictvím internetu (ve formá-
tu HTML nebo PDF), e-mailem 
nebo faxem, popř. prostřednic-
tvím Web Services ve strukturo-
vaném formátu (XML nebo XBRL).

Možnost výběru mezi lokálními 
fi nančními ukazateli a výkazy dle 
IFRS.

Kreditní informace zahrnují kre-
ditní skóre, informace o platební 
historii a  doporučení maximální-
ho kreditu.

Informace jsou k  dispozici v  ja-
zyce uživatele nebo v  angličtině 
a němčině.

MONITORING RIZIK
Naše monitorovací služba informuje klienty o změ-
nách situace zákazníka a zlepšuje tak procesy rozho-
dování a řízení rizik.

Specifi ka služeb:
První systém včasného varování, který v jedné data-
bázi zahrnuje 15 zemí střední a východní Evropy.

Široký výběr individualizovaných služeb podle kon-
krétních potřeb v  oblasti monitoringu; kombinace 
s kreditními informacemi je možná.

Monitoring až 28 konkrétních parametrů nebo auto-
matická kontrola fi nančních výkazů.

Garantovaná kompletní databáze k  monitorované-
mu portfoliu prostřednictvím aktivního vyhledávání 
fi rem, které v posledních 12 měsících nebyly hodno-
ceny / aktualizovány.

Automatická kontrola změn v  datech ICON podle 
předem defi novaného programu 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu.

Optimálně načasované hlášení změn – porovnání 
předchozího a nově zjištěného stavu.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM RÁDI 
POSKYTNEME DALŠÍ INFORMACE:
+420 246 085 411 
INFO@COFACE.CZ

COFACE
I.P. PAVLOVA 5, 120 00 PRAHA 2
ČESKÁ REPUBLIKA
www.coface.cz

Naše informační databáze (ICON) zahrnu-
je přes 10 milionů společností působících 
ve  střední a  východní Evropě: v  Bosně, Bul-
harsku, Černé Hoře, České republice, Estonsku, 
Chorvatsku, Kosovu, Litvě, Lotyšsku, Maďar-
sku, Makedonii, Moldavsku, Polsku, Rakousku, 
Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srb-
sku, Ukrajině a  ve  Společenství nezávislých 
států (SNS).

Informace z  této databáze dále doplňují 
údaje z databáze pohledávek předaných 
inkasu (DCON) společnosti Coface.

NEJVĚTŠÍ DATABÁZE FIREM 
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ


